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PROJEKTS
Ievads
Publiskie ūdeņi ir nozīmīgs resurss, kuru izmantošana veicina Ādažu novada administratīvās
teritorijas ekonomisko attīstību, tādēļ to izmantošanai un pārvaldībai jābūt ilgtspējīgai, lai
nodrošinātu ūdeņu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, ūdens kvalitātes nepasliktināšanos
un interešu optimālu kompromisu.
Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu izmantošanu nosaka
Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Ādažu novada pašvaldības saistošie
noteikumi, Attīstības programma 2016.-2022.gadam (aktualizēta 23.01.2018.), biedrības
“Latvijas Ezeri” un Latvijas Hidroekoloģijas institūta 2017.gadā izstrādātā “Ādažu novada
virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanas un izmantošanas koncepcija”, kā arī Mazā
Baltezera, Lielā Baltezera, Dūņezera un Lilastes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
noteikumi.
Dokumenta mērķis: apzināt pasākumus un noteikt atbildības veiksmīgai un ilgtspējīgai Vējupes
apsaimniekošanai.
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Lietotie saīsinājumi, apzīmējumi
ĀND
LE
ZMNĪ
SN
GND
DAP
TP
TIAN
VVD
LVM
LHEI
CND
SND
ŪO
Pkop

Ādažu novada dome
biedrība “Latvijas Ezeri”
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi
Saistošie noteikumi
Garkalnes novada dome
Dabas aizsardzības pārvalde
Teritorijas plānojums
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Valsts vides dienests
Latvijas Valsts meži
Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Carnikavas novada dome
Saulkrastu novada dome
Ūdens objekts
Kopējais fosfors, mērvienība mg/l

PROJEKTS

1.Pasākumi
Pasākumi

Prioritāte

Nopļautās zāles un citu augu atlieku
vai
vaļējas
augsnes
kaudzes
aizvākšana no Vējupes vai ietekošo
grāvju krastiem

augsta

Izstrādāt Vējupes ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumus

augsta

Mieturaļģu saudzēšanas svarīguma
izskaidrošana

augsta

Virsūdens makrofītu saudzēšanas
izskaidrošana
krasta
zemes
īpašniekiem

augsta

Koku saudzēšana un ieaudzēšana 10
m joslā

Izpildītājs
un termiņš
Krastu zemes
īpašnieki
2018.-2022.

Izpildītais rādītājs
Pkop
samazinājums

Mērķis*

daudzuma 1,2,3; A

SID
2019.
LE
2019.-2022.

Izstrādāti noteikumi

LE
2019.-2022.

publikācija
makrofītiem,
ieteikumiem

augsta

Būvvalde
2019.-2022.

Ietekmes uz ŪO vērtēšana 1,2,3, 4; A,
koku ciršanas atļaujās
B

Samazināt barības vielu pieplūdi ar
virszemes noteci

augsta

SID
2019.-2022.

Grozījumi SN

Ūdenstilpes piekrastes padziļināšana

augsta

Krastu zemes
īpašnieki
2019.-2022.

Saņemti
tehniskie 3; E
noteikumi no VVD

Nomas līgumi
piestātnēm

un

augsta

SID
2018.-2022.

SN grozījumi

2,3; H

krastu

augsta

SID, LE
2019.-2022.

Ieteikumi krasta
īpašniekiem

2; D, F

Vējupes monitorings

vidēja

SID, LHEI
2018.-2022.

monitoringa
izvērtējums

Ezera krastā izskaloto niedru un citu
augu daļu aizvākšana no ezera un
piekrastes

vidēja

Krastu zemes
īpašnieki
2018.-2022.

Pkop
samazinājums

Laivu pievešanas vieta Vējupē 3

vidēja

SID
2019.-2020.

Ierīkota laivu pievešanas 3; C
vieta

Zivju
ielaišana
zivsaimnieciskās
noteikumiem

vidēja

SID
2019.

Informēšana
nostiprināšanu

par

laipām

par

saskaņā
ar
ekspluatācijas

1,2;

Iekļauts ieteikumos zemes 1,2,4; A
īpašniekiem

kopā

Ņemts
apsaimniekošanā

par 1,2,3,4; A
ar

1,2,3; A

datu 1,2,3; A

daudzuma 1,2,3; A

vērā 1,2,4; A
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*

Infrastruktūras
paplašināšana
centrālajā peldvietā pie Vējupes 3

vidēja

SID
2018.-2022.

Paplašināta infrastruktūra

Jauna laivu ielaišanas vieta Vējupē 1

vidēja

SID
2019.-2020.

Ierīkota
vieta

Aprīkojuma paplašināšana peldvietai
Vējupē 1 pie Podniekiem
Jauna peldvieta Vējupes 3 rietumu
krastā (kad.apz.80440080305)

vidēja

SID
2019.
SID
2019.-2020.

Infrastruktūra papildināta

3; D

Ierīkota pludmale

3; C

Glābšanas līdzekļi peldvietās

vidēja

SID
2019.-2022.

Glābšanas līdzekļi izvietoti 3; D
un kontrolēti

Ūdens novadīšana Vējupei 3 no
piegrunts slāņa

vidēja

SID
2020.-2022.

Pkop
samazinājums

Izvākt iekritušos kokus

vidēja

SID
2019.-2022.

Koki izvākti

1,3; E

Ieviest licencētu makšķerēšanu

vidēja

SID
2019.-2022.

Ieviestas licences

4; E

Dārzu laistīšana no dziļākiem slāņiem

zema

Krastu zemes
īpašnieki
2018.-2022.

Pārkārtotas ūdens ņemšanas 1,2,3; A
vietas

Atļāvums pļaut niedres no ledus

zema

SID, LE
2018.-2022.

SN grozījumi

1,2,3; A

Informācijas zīmes

zema

SID
2018.-2022.

Izvietotas zīmes

3; E

24.11.2009. SN Nr. 30. precizēšana

zema

SID
2019.-2022.

SN grozījumi

3; H

Pareiza
apstādījumu
veidošana
ūdensobjektā, lai veicinātu ūdens
kvalitātes uzlabošanu.

zema

SID, AID
2019.-2022.

Ūdensobjekta
koncepcija

vidēja

laivu

3; D

ielaišanas 3; C

daudzuma 1,2,3; A

apauguma 1; A, B

Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanas un izmantošanas koncepcija

2. Saimnieciskās darbības veicēju pienākumi un tiesības
1) Saimnieciskā darbība jāveic tā, lai nenovadītu ūdenstilpē notekūdeņus.
2) Jānodrošina kuģošanas līdzekļu un ūdenssporta inventāra lietotāju instruēšana par vietējo
situāciju un prasībām.
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3) Jānodrošina piedāvāto pakalpojumu atbilstība tehniskās drošības prasībām, kā arī glābšanas
līdzekļu esamība un atbilstība.

3. Priekšlikumi nomas tiesību un noteikumu pamatprincipiem
1) Pieļaujama vienas teritorijas iznomāšana vairākiem nomniekiem, ja to darbības nav
savstarpēji traucējošas. Konkurējoši darbības veidi vienā teritorijā varētu būt pieļaujami
(piemēram, divi ēdinātāji).
2) Nav pieļaujama zivju audzēšana sprostos.
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Normatīvie akti
1. Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”.
2. Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumi Nr.686 “Noteikumi par īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”.
3. Ministru kabineta noteikumi Nr.1014, Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 33.§)
Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība.
4. Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par publisko ūdeņu nomu” PROJEKTS.
5. Ministru kabineta 2004.gada 23.oktobra noteikumi Nr.858 “Noteikumi par virszemes
ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu
noteikšanas kārtību”.
6. Ministru kabineta 2006.gada 28.jūnija noteikumi Nr.475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu
akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”.
7. Ministru kabineta 2002.gada 31.janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī”.
8. Ādažu novada teritorijas plānojums.

Izmantotā literatūra
1. “Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanas un izmantošanas koncepcija”,
biedrība “Latvijas Ezeri” un Latvijas Hidroekoloģijas institūts, 2017.gads.
2. Vadlīnijas iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās, VARAM, 2015.gads.

